
Dr. Levent Vahdettin 

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri 

Ortodontik tedavilerin başlıca hedeflerinden biri de yüz estetiği ve güzelliğini sağlayıp, geliştirmektir. 

Yüz profilindeki değişiklikler, dental hareketler ve büyüme gibi birçok faktöre bağlı olabilir.    

Ortodonti, çenelerin kafa kaidesine ve birbirlerine göre normal olmayan sagittal, vertikal ve 

transversal yöndeki anomalilerin düzeltilmesini sağlayan bilim dalıdır. Ortodontinin tedavi alanına 

giren ve insanların yüz güzelliğini en çok etkileyen maloklüzyonlar, iskeletsel kökenli olan 

maloklüzyonlardır. 

İskeletsel Sınıf II maloklüzyon, oldukça yaygın olarak gözüken ortodontik problemlerden biridir ve 

popülasyonun yaklaşık 3’te birinde görülür. 

Sınıf II, Bölüm 1 maloklüzyonun görülme sıklığı ile ilgili farklı değerlendirmeler yapılmış ve bu 

maloklüzyonun, ortodontik anomalilerin %12 ile %49’unu oluşturduğu bildirilmiştir. 

Şiddetli Sınıf II maloklüzyonlar, dikkatli bir tanı ve tedavi planlaması ile dikkatli tedavi yöntemini 

gerektirir. Özellikle büyüme gelişim dönemini tamamlamış ve dental çapraşıklığı olan hastaların 

tedavisi oldukça güçtür. Sınıf II, Bölüm 1 maloklüzyonlar, ortodonti pratiğinde oldukça sık rastlanan 

Sınıf II maloklüzyon tiplerindendir. 

Sınıf II, Bölüm 1 maloklüzyona sahip olan bireylerde,  

 artmış overjet, 

  istenmeyen profil görüntüsü  

gibi spesifik klinik bulgular görülür. Bu durum bireylerin görünüm ve özgüvenleriyle ilgili olumsuz 

duyguların oluşmasına neden olabilir.                   

Etiyolojik, fonksiyonel ve morfolojik açılardan bakıldığında farklı tipleri belirlenen bu maloklüzyonda, 

sorunun köken aldığı iskeletsel veya dental yapının         iyi belirlenmesi tedavinin başarılı 

sonuçlanması      açısından önemlidir. 

Genel olarak bu maloklüzyondaki en belirgin tanı bulgusu, mandibulanın geride konumlanmasıdır 

(SNB<78º) .Bundan dolayı mandibular büyümeyi arttıran tedaviyöntemleri bu maloklüzyonun 

tedavisinde uygulanmaktadır. 

Mandibular gelişim yetersizliğinden kaynaklanan İskeletsel Sınıf II maloklüzyonlarda, ortopedik 

tedavi, büyüme gelişim dönemi içinde alt çenenin öne alınmasını sağlayan fonksiyonel apareylerin 

kullanılması ile yapılabilir. 

Günümüzde, büyüme döneminde olan bireylerde mandibulayı yeniden konumlandırmak amacıyla 

fonksiyonel apareyler yaygın olarak kullanılmaktadır. Araştırmacılar, bu amaçla kendi adları ile anılan    

(Bimler, Fränkel, Herbst, Balters) veya biyolojik veya dinamik etkilerini anımsatan isimlerle               

(aktivatör, bionatör, kinetor) tanımlanan birçok fonksiyonel aparey geliştirmişlerdir. 



İskeletsel Sınıf II maloklüzyonların düzeltilmesinde; fonksiyonel apareyler, dentisyon ve destek 

kemiğin çevresindeki nöromusküler yapının modifiye edilmesi ve böylece istenilen iskeletsel 

adaptasyonun sağlanması için kullanılmaktadır.Genel olarak Sınıf II, Bölüm 1 maloklüzyonlar alt arkın 

üst arka göre daha geride konumlanması ile gözlenir. Bu maloklüzyonlarda mandibular birinci 

molarlar, maksiller birinci molarlara göre daha distalde yer almaktadır. 

Tam ünite Angle Sınıf II kapanış olgularında maksiller birinci moların mesiobukkal tüberkülü 

mandibular birinci moların mesiobukkal fissürü yerine, alt birinci molar ile ikinci premoların arasına 

yerleşir. Diğer alt çene dişleri de aynı şekilde maksiller dental arktaki dişlere göre daha distalde 

konumlanmıştır. 

Angle Sınıf II Bölüm 1 Maloklüzyonların Etiyolojisi ve Dağılımı 

Çenelerin malpozisyonları veya malformasyonları sonucu oluşan iskeletsel ortodontik problemler, 

genetik sendromlar, embriyolojik gelişimdeki defektler, travma ve fonksiyonel etkiler gibi çeşitli 

sebeplerden dolayı meydana gelebilir. Maloklüzyonun, primer olarak travma ve spesifik genetik 

sendromlar ile oluşması veya çeneleri etkileyen konjenital defektlerden dolayı ortaya çıkması nadir 

görülmektedir. 

Günümüz Amerika ve Kuzey Avrupa toplumlarının      % 15-20’si Sınıf II maloklüzyona sahiptir ve             

bu bireylerde görülen maloklüzyonun önemli bir kısmının kalıtımsal özelliklerden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

Sarı ve arkadaşları (2003), 1602 bireyi inceleyerek yaptıkları çalışmada, bu bireylerin % 28,07’sinde 

Sınıf II maloklüzyon görüldüğünü, bu oranın % 25,08’inin Sınıf II, bölüm 1 maloklüzyonlu bireylerin, 

%2,99’unun da Sınıf II, bölüm 2 maloklüzyonlu bireylerin oluşturduğunu bildirmişlerdir. 

Sınıf II Anomalilerin Sınıflandırılması 

1. Dental Sınıf II maloklüzyon: Dental kaidelerin, kranial anatomiye ve birbirlerine göre normal ilişkide 

olduğu ama çeneler arasındaki diş ilişkisinin bozuk olduğu maloklüzyondur (ANB>2±20). 

2. Fonksiyonel Sınıf II maloklüzyon: Periodontal ligament içindeki algı mekanizmalarının, 

mandibulanın posterior deplasmanına neden olduğu malokluzyondur. 

3. İskeletsel Sınıf II maloklüzyonlar: Dental kaidelerin, kranial kaideye göre düzgün konumlanmadığı 

maloklüzyonlardır (ANB>40). 

Dental Sınıf II Bölüm 1 Maloklüzyon  



Fonksiyonel Sınıf II Div 1 Maloklüzyon: 

Fonksiyonel distal kapanış oluşması daha çok üst çene darlığında görülmektedir. Fonksiyonel yönü 

bulunan Sınıf II Div 1 anomalilerde alt çene diş kavsine göre dar olan üst çene kavsinde genellikle 

kaninler bölgesinde primer kontaklar oluşmaktadır. İstirahat durumunda nötral oklüzyon durumunda 

olan alt çene kapanışa geçerken çoğunlukla süt kaninlerdeki erken temas nedeniyle geriye doğru 

itilmektedir. 

 

 

 

 

 

  

Üst diş kavsi; dar terlik 

Alt diş kavsi; geniş parmaklı ayak 

Üst diş kavsi dar olduğu zaman kapanış 
durumunda overjet oluşmaktadır. 

İstiriahat halinde nötral oklüzyon Alt çene kapanışa geçerken 
geriye doğru itilerek distal 

zorunlu kapanış 



Fonksiyonel distal kapanışı vakalarının tedavisi kolaydır. Alt çene fonksiyonel retrüzyonu bulunan Sınıf 

II Div 1 anomalilerinde yapılacak işlem dar olan üst çene diş kavsinin genişletilmesidir. 

Sınıf II Bölüm 1 Maloklüzyonların İskeletsel ve Dental Özellikleri 

1. Mandibula boyut olarak küçüktür. 

2. Mandibula normal boyutlara sahip olmasına rağmen kafa kaidesine ve maksillaya göre daha geride 

konumlanmıştır (SNB78<º). 

3. Mandibula normal boyutlara sahipken, büyük bir kafa kaidesi bulunmaktadır. 

4. Maksiller bazal kaide, kafa kaidesine göre daha önde konumlanmıştır (SNA>84º). 

5. Maksilla ve mandibula arasında dengeli bir ilişki olmasına rağmen üst anterior dişler ileri itimli,     

alt anterior dişler ise linguale eğimlidir. 

6. Mandibular dişlerde linguale eğim görülebilir. 

7. Maksiller dental ark ileri itimlidir. 

8. Bu durumların biri veya birkaçı bir arada bulunabilir. (ANB˃4°)                                                         

Sınıf II Bölüm 1 Maloklüzyonların Tedavi Zamanlaması 

Angle Sınıf II, Bölüm 1 maloklüzyonlarda tedaviye başlama zamanı hakkında çeşitli görüşler öne 

sürülmüştür. Bunlar genellikle tedaviye erken dönemde başlama, ya da pubertal atılım dönemini 

bekleme şeklindedir.  

20 kız çocuğu üzerinde yapılan çalışmada, alt çenenin en fazla gelişim gösterdiği dönemin prepubertal 

dönem olduğu bildirilmiştir.               

Pubertal büyüme atağı sesamoid kemiğin kalsifiye olmasından 1 yıl önce hızlanmaktadır ve bu 

kemiğin kalsifikasyonundan 1 yıl sonra da tepe noktasına ulaşmaktadır. 

Fonksiyonel ortopedik tedaviye en iyi cevabın buluğ çağı gelişimine başlamamış veya başlamak üzere 

olan vakalarda alındığı belirtilmiştir. 

Maksiller ve mandibular bazal kaide boyutlarının, en fazla büyüme gelişimin pubertal atılım dönemi 

olmak üzere her üç gelişim döneminde de önemli ölçüde arttığı bildirilmiştir.     

Sınıf II Bölüm 1 Maloklüzyonların Tedavisi 

Sınıf II maloklüzyonların tedavisinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Etiyolojik, fonksiyonel ve 

morfolojik açılardan bakıldığında farklı tipleri belirlenen bu maloklüzyonda, sorunun köken aldığı 

iskeletsel veya dental yapının iyi belirlenmesi tedavinin başarılı sonuçlanması açısından önemlidir.       

Sınıf II, Bölüm 1 maloklüzyonların tedavileri ile ilgili birçok görüş ortaya atılmış olup bu görüşleri 

aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; 

1.Ağız dışı kuvvetlerin uygulanması: Tüm maksilla ve maksiller dentisyonun gelişiminin 

frenlenmesi veya distalizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılır. Ağız dışı kuvvetlerin 



fonksiyonel apareylerle karşılaştırıldıklarında büyüme gelişim üzerinde ve maksiller 

dentoalveoler bölgenin posterior yönde hareket ettirilmesinde daha etkili olduğu 

bildirilmiştir.          

2.Diş çekimi yapılarak tedavi edilmesi: Bazı araştırıcılar üst ileri itimin, üst çeneden diş 

çekilerek düzeltilebileceğini belirtmişlerdir. (Kamuflaj tedavisi)                                                                     

(Bazı araştırmacılar ise maloklüzyonun, üst ve alt çeneden diş çekilerek düzeltilebileceğini 

ifade etmişlerdir.) 

3.Cerrahi uygulamaları ile yapılan tedavi yöntemleri de bu maloklüzyonun düzeltilmesinde 

kullanılmaktadır.                      

4.Fonksiyonel apareylerle, mandibular gelişimi stimüle etmeyi amaçlayan tedavi 

yöntemlerinde, fonksiyonel uyarıcılardan faydalanılarak tedavinin gerçekleşmesi sağlanır.   

5. Ağız dışı kuvvetler ile fonksiyonel apareylerin bir arada kullanıldığı tedavi yöntemlerinden 

literatürde yaygın şekilde bahsedilmektedir. (Teuscher prensibi)                                                             
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